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Starzenie to proces naturalny, nieuchronny, ale jednocześnie bardzo złożony. Jednym z jego objawów jest 

powstawanie zmarszczek. Zmarszczki to różnej głębokości, długości bruzdy i załamania skóry. 

Zmarszczki powstają w wyniku: 

1. Upływu czasu i starzenia się organizmu 

a) Związane są z uwarunkowaniem genetycznym, fizjologicznym i tzw. „zegarem biologicznym”.  

Cała informacja o starzeniu się skóry i powstawaniu zmarszczek zawarta jest w naszym DNA.  

Nie mamy na to żadnego wpływu i tym samym nie mamy wpływu na szybkość powstawania zmarszczek (czynnik 

wewnątrzpochodny tzw. endogenny). 

b) Związane z wpływem czynników środowiskowych (czynnik zewnątrzpochodny tzw. egzogenny) takich jak: 

- promieniowanie UV (słońce, solarium) 

- dym tytoniowy  

- zanieczyszczenie środowiska 

- stresujący tryb życia 

- gorące powietrze 

- wiatr 

- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach 

- środki chemiczne 

- brak snu 

- złe odżywianie 

Wszystkie te czynniki stymulują w organizmie powstawanie wolnych rodników. Wolne rodniki prowadzą do 

uszkodzeń w obrębie materiału genetycznego DNA komórek naskórka i skóry właściwej, niszczą białka, takie jak 

elastyna i kolagen. Przyczyniają się w ten sposób do powstawania zmarszczek, zmniejszają elastyczność, 

sprężystość i gęstość skóry. 

c) Związane ze zmianami hormonalnymi – z poziomem estrogenów w organizmie. 

W wyniku spadku estrogenów (w okresie menopauzy) skóra traci swoją sprężystość i gęstość. Staje się mało 

elastyczna, cienka, wiotka. Pojawiają się na niej zmarszczki, początkowo płytkie, a w miarę upływu czasu coraz 

głębsze. Zauważyć można również bruzdy o przebiegu równoległym i różnym nasileniu. Dochodzi do zmiany owalu 

twarzy w wyniku zmian w tkance tłuszczowej, a także do zmniejszenia produkcji kolagenu i elastyny. 

 

2. Bogata mimika twarzy. 

Powoduje nadpobudliwość mięśni w obrębie twarzy, 

a tym samym przyczynia się do powstawania zmarszczek 

mimicznych i degradacji włókien kolagenowych. 

To z kolei powoduje: 

- atrofię skóry właściwej 

- powstawanie zmian włóknistych w tkankach. 
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Rodzaje zmarszczek: 

 Dynamiczne  

Należą do nich zmarszczki mimiczne 

 Statyczne 

To te, które pogłębiają się z czasem i są widoczne na twarzy bez względu na mimikę. Ich przyczyną jest 

naturalny proces starzenia się skóry, zanik włókien kolagenowych, jak również czynniki genetyczne. 

 

Ze względu na głębokość zmarszczek wyróżniamy: 

 Zmarszczki powierzchniowe (nie przekraczają 0,05 mm głębokości; występują przeważnie w okolicy 

oczodołów) 

 Zmarszczki głębokie (występują w postaci poziomych lub pionowych bruzd na policzkach, czole, szyi, w 

dolnej części twarzy) 

 

Ze względu na przyczynę powstawania zmarszczek wyróżniamy: 

 Zmarszczki mimiczne (powstają w wyniku skurczu mięśni twarzy) 

 Zmarszczki grawitacyjne (pojawiają się w skutek wiotczenia skóry w procesie starzenia) 

 Zmarszczki posłoneczne (spowodowane działaniem promieniowania UV) 

 Zmarszczki senne (wynikające z powodu ułożenia skóry podczas snu) 
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Zmarszczki mimiczne 

Związane są ze skurczem mięśni twarzy podczas wyrażania emocji. Wyraźniejsze są u osób z tzw. żywą mimiką 

twarzy. Na skutek powtarzania się tych samych ruchów twarzy, skóra traci właściwości rozkurczania w sposób 

naturalny. Z czasem linie mimiczne ulegają utrwaleniu. Obszary najbardziej narażone na zmarszczki mimiczne 

to: okolice czoła, oczu, górnej wargi oraz przestrzeni między brwiami. 

Zmarszczki mimiczne, a Botox 

Toksyna botulinowa to najsilniejsza znana toksyna biologiczna. Jest neurotoksyną wytwarzaną przez 

beztlenową bakterię Clostridium Botulinum, zwaną także pałeczką jadu kiełbasianego. To jeden z 

najpopularniejszych środków współcześnie stosowanych w medycynie estetycznej do wygładzania zmarszczek 

czoła, okolic brwi i tzw. kurzych łapek. 

 

Reakcja mięśni 

 

Aby nastąpiła reakcja mięśni , musi nastąpić uwolnienie acetylocholiny (neurotransmitera znajdującego się 

wewnątrz pęcherzyka komórki) z układu nerwowego do mięśnia. Neurony stykają się z mięśniami za pomocą 

kompleksu protein zwanego SNARE (SNAp REceptor – receptor impulsu), uformowanego z trzech protein: 

SNAP-25 (białka synaptosomalnego), VAMP (synaptobrewiny) oraz SINTAXIN (syntaksyny). Proteina SNAP-25 

łączy się z VAMP, umiejscawia się w pęcherzyku komórki zawierającej acetylocholinę. Razem z SINTAXIN 

przemieszcza się do membrany neuronów. To powoduje  neurotransmisję, a następnie reakcję mięśni.  

Toksyna botulinowa działa poprzez blokowanie połączeń między zakończeniami nerwów, a unerwianymi przez 

nie mięśniami, czyli blokuje tzw. synapsy nerwowo-mięśniowe. Botulina wiąże się z błoną presynaptyczną płytki 

motorycznej i blokuje wydzielanie acetylocholiny. To powoduje, że mięśnie rozluźniają się, a zmarszczki na 

jakiś czas znikają. Włókna nerwowe mają jednak zdolność tworzenia nowych połączeń, dlatego efekt 

terapeutyczny botuliny maleje i zanika po około 3- 6 miesiącach. 

Zastosowanie toksyny botulinowej niesie jednak za sobą wiele wątpliwości (np.  ze względu na możliwość 

tymczasowego uszkodzenia mięśni). Nie wszystkie osoby również mogą poddać się temu właśnie zabiegowi ze 

względu na dużą ilość różnych przeciwwskazań.  

Oto niektóre z nich: 

 choroby płytki nerwowo-mięśniowej (np. myasthenia gravis, zespół Lamberta-Eatona) 

 ciężka alergia (alergia na albuminy ludzkie) 

 czynna choroba nowotworowa , przewlekłe choroby autoimmunologiczne (np. RZS) 

 ciąża, laktacja 

 zażywanie niektórych leków, np.: cyklosporyny, aminoglikozydy, D-penicylaminy, aminochinolony, 

leków przeciwmalarycznych (np.: chlorochina, hydroksychlorochina), leków znieczulających (np.: 

sukcynylocholina, pankuronium, tubokuraryna) 
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Składniki aktywne zawarte w linii Kianty „Like Botulinum” 

Argirelina 

Argirelina jest syntetycznym hexapeptydem, uformowanym z sześciu naturalnych aminokwasów, które są 

bezpieczną alternatywą dla toksyny botulinowej. Centrum działania argireliny są mimiczne zmarszczki 

znajdujące się w okolicach : czoła, oczu, brwi, górnej wargi. 

Argirelina współzawodniczy z proteiną SNAP-25, zajmując jej miejsce w kompleksie SNAR. Powoduje 

zwiększenie odpoczynku mięśni oraz redukuje proces powstawania zmarszczek. Działa jednak w zupełnie inny 

sposób niż Botox. Sposób działania argireliny jest całkowicie naturalny. Botulinum paraliżuje mięśnie, a 

argirelina rozluźnia je. 

 

 

 

 

 

 

Argirelinę stosuje się miejscowo, całkowicie bezboleśnie, bez żadnych efektów ubocznych. Przede wszystkim 

zabiegi z jej użyciem są dużo tańsze.  

Botox może być wstrzykiwany tylko przez lekarzy i może powodować zaczerwienienie, obrzęk, asymetrię 

sąsiadujących tkanek. Kremy z argireliną mogą być stosowane całkowicie bezpiecznie.  

Fibroblasty hamują proces kurczenia się włókien, podobnych do komórki mięśniowej. W odpowiedzi na 

poszczególne impulsy, następuje proces powstawania zmarszczki. Argirelina nie tylko rozluźnia mięśnie, ale 

również fibroblasty. Wprowadza spokój we wszystkie sąsiadujące tkanki. Pozostawia skórę wygładzoną. Zostało 

udowodnione naukowo (badania „in vivo”), że kiedy fibroblasty pozostają w stanie spoczynku następuje 

znaczne zwiększenie procesu syntezy kolagenu i elastyny. Następuje znaczne wygładzenie istniejących już 

zmarszczek. 

Rezultaty działania argireliny widoczne są już nawet kilka dni po zastosowaniu i są o wiele bardziej naturalne. 
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POLYPHENOLS 

FLAVONOIDS NON FLAVONOIDS 

STRICT 

FLAVONOIDS  

 

ANTHOCYANINES  

 

PROANTHOCYANIDINES 

 

PHENOLIC ACIDS 

 

 

Polifenole  otrzymywane z pestek winogron 

Polifenole stanowią jedną z największych grup roślinnych składników odżywczych. 

Znajdują się w niemal każdym królestwie roślin, gdzie odgrywają kluczową rolę w 

procesie wzrostu i reprodukcji. 

Chemiczna rodzina polifenoli posiada następujące subklasy (patrz schemat). 

 

 

Polifenole z pestek winogron należą do grupy Proantocyjanidyn (kompleksu flawonoidów).  

Posiadają następujące właściwości:   

 zwiększają wewnętrzny poziom witaminy C w komórkach 

 wzmacniają ściany naczyń krwionośnych  

 są silnym przeciwutleniaczem oraz chronią przed wolnymi rodnikami  

 są 50 razy silniejsze od witaminy E oraz 20 razy  od witaminy C 

 nie tylko neutralizują działanie wolnych rodników, ale również są inhibitorem metali przejściowych 

 zatrzymują proces niszczenia włókien kolagenowych na dwa sposoby: 

                - formułują naturalne połączenia pomiędzy włóknami kolagenowymi 

                - zapobiegają zniszczeniu włókien kolagenowych, chroniąc je przed wolnymi rodnikami   

 zatrzymują nieprawidłowe połączenia spowodowane przez enzymy ukryte w leukocytach 

 zapobiegają syntezie substancji powodujących zapalenia i alergię (histamina, prostaglandyny, 

leukotrieny…) 

 stymulują aktywność poszczególnych odtoksyczniających enzymów oraz zatrzymują działanie takich 

enzymów jak hialuronidazy, elastazy i kolagenazy, które są odpowiedzialne za przedwczesny proces 

starzenia tkanek. 

Działanie polifenoli na skórę: 

 uelastyczniające 

 odmładzające 

 zwiększające wytrzymałość naczyń krwionośnych 
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Matrixyl™   

Matrixyl™ to jeden z polipeptydów (sekwencja Lizyna- Treonina- Treonina  -Lizyna-Seryna), który penetruje w 

głąb skóry . Oddziałując na fibroblasty, stymuluje syntezę molekuł łączących poszczególne tkanki: kolagen i 

glikozaminoglikany. 

Polipeptyd Matrixyl™ jest częścią kolagenu typu I. Wznawia naturalny proces pobudzania fibroblastów do 

syntezy znacznej ilości materiału niezbędnego do regeneracji skóry: kolagen I, III, IV, glikozaminoglikany (kwas 

hialuronowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrixyl™ zwiększa również syntezę innej proteiny łączącej tkanki, tak zwanej fibronektyny. 

Badania wykazały: 

- 117% wzrost syntezy kolagenu I, 

- 327% wzrost syntezy kolagenu IV, 

- 267% wzrost syntezy glikoaminoglikanów. 

 

Efektywność działania Matrixyl™ została przedstawiona w badaniach in vitro oraz in vivo: 

-  Znacznie zmniejszenie głębokości tkanki, wypełnienie. 

- Powierzchnia skóry idealnie wygładzona .  

- Nawilżenie skóry oraz ochrona przed nadmierną utratą wody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Przed zabiegiem                                  Po 12 tygodniach stosowania Matrixyl 
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Izoflawony sojowe 

Izoflawony są molekułami naturalnego pochodzenia. Wydobywa się je z wnętrza warzyw, przede wszystkim z 

soi. Ich działanie jest podobne do działania estrogenów.  Dzięki swojej właściwości rewitalizującej oraz silnemu 

potencjałowi uzupełniania kolagenu, są najlepszym sprzymierzeńcem naszej skóry. Dają wiele fizjologicznych 

efektów np. przyspieszają odnowę komórek skóry właściwej, zostawiając ją przy tym piękną i odmłodzoną.  

Dzięki swej aktywnej strukturze wspomagają proces zwiększania ilości kolagenu i elastyny. Są inhibitorem  

metaloproteinaz (enzymów odpowiedzialnych za niszczenie kolagenu i protein zawartych w tkankach łącznych). 

Właściwości izoflawonów:  

- Zwiększają elastyczność skóry i poziom nawilżenia 

- Ulepszają kondycję warstwy rogowej naskórka 

- Zapobiegają niszczeniu włókien 

- Usuwają zmarszczki  

Efekty widoczne na skórze: 

- zwiększenie sprężystości        

 - spłycenie zmarszczek 

- ujednolicenie kolorytu skóry 

Witamina C 

Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który niszczy i silnie blokuje 

działania wolnych rodników. Stymuluje syntezę kolagenu, a także 

dodatkowo wzmacnia działanie witaminy E.  Połączenie działania tych 

dwóch witamin daje niesamowite efekty w ochronie skóry przeciwko 

wpływom zewnętrznym środowiska: codzienny stres, promieniowanie 

UV i wiele innych.  

Witamina E 

Witamina E jest molekułą powszechnie znaną w produkcji kosmetyków, jako silny przeciwutleniacz. Chroni 

wnętrza komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wspomaga naturalne natlenienie tkanek. 

Posiada nawilżające właściwości. Chroni włókna łączące tkanki, kolagen i elastynę. Wspólnie z witaminą C 

posiada silne właściwości odtoksyczniające. 

Masło Shea 

Ekstrakt z orzechów Karite posiada niezwykle bogatą kompozycję składników: 

- Witamina A2 -  chroni tkanki skóry, pobudza powstawanie nowych komórek , a usuwa martwe. Przyspiesza 

proces gojenia ran. Znacznie poprawia wygląd skóry, chroni ją przed odwodnieniem i powstawaniem 

zmarszczek.  

-Witamina D -  zwiększa przyswajalność wapna w kościach. Razem z wiekiem stopniowo znika zdolność 

organizmu do przyswajania chociażby składników odżywczych. Synteza witaminy D w powierzchniowej 

warstwie skóry znacznie opóźnia ten proces. 

-Witamina E. 

-Witamina F - odżywia górne warstwy skóry, zapobiega nadmiernej utracie wody, odnawia komórki zniszczone 

przez wolne rodniki .   

-Unsaponifiables - tak określany składnik oznacza, że produkt zawiera tłuszcz o właściwościach 

„niezmydlających się”, tzn. taki, który przez wodę, czy mydło nie jest łatwo zmywalny. Im więcej posiada (nawet 

do 17%) „niezmydlających się” tłuszczy tym lepiej,  głębiej wchłania się w skórę i dłużej ją pielęgnuje.  

Masło Shea zawiera wysoki procent molekuł, które mają działanie przeciwzapalne oraz łagodzące. Ułatwiają 

wchłanianie aktywnych substancji w głąb skóry. Składnik ten zajmuje ważne miejsce w ochronie skóry przed 

szkodliwym działaniem wolnych rodników. 
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Liftiline™ 

Jest to kombinacja wysokocząsteczkowych protein pszenicy, które dają natychmiastowe efekty liftingujące i 

napinające skórę. Zapewnia skórze efekt wygładzenia.  

Ceramidy 

Jednym z elementów skóry najbardziej narażonym na czynniki zewnętrzne środowiska, stres oraz proces 

starzenia są ceramidy . Stanowią one nie tylko pierwszą warstwę ochronną (przede wszystkim przed 

promieniowaniem UV i suchym powietrzem), ale również biorą udział w zapobieganiu utraty wody z warstwy 

lipidowej naskórka. Ceramidy razem z cholesterolem, cząsteczkami tłuszczu stanowią lipidową barierę 

ochronną skóry (w połączeniu z komórkami Langerhansa), znajdującej się w warstwie rogowej naskórka. 

Występuje wiele typów ceramid, niektóre z nich odpowiedzialne są za łuszczenie, inne za gęstość warstwy 

lipidowej.  Ilość ceramid zmniejsza się z wiekiem. Jest to przyczyną nadmiernej utraty wody z organizmu oraz 

przepuszczania w głąb skóry substancji szkodliwych, które pozostawiają skórę suchą , szorstką i bardzo 

wrażliwą.  Aby zbalansować zbyt małą ilość ceramid w skórze, krem Vita-vite zawiera ceramidy, które naprawią 

oryginalny poziom lipidowy, odnowią komórki oraz będą stanowiły naturalną ochronę dla skóry 

Haloxyl™  

Kompleks substancji skutecznie zmniejszających obrzęki i cienie pod oczami. Składa się z flawonoidów (głównie 

chryzyny) i peptydów. Powoduje eliminację produktów rozpadu hemoglobiny: jonów żelaza oraz bilirubiny, 

których nagromadzenie jest główną przyczyną tworzenia się zasinień w okolicach oczu. Posiada także silne 

właściwości zwiększające elastyczność delikatnej skóry powiek. Zwiększa mikrokrążenie. 

Lasilium™ 

Silanol (pochodna organicznego siliconu i kwasu mlekowego o silnym działaniu nawilżającym i 

uelastyczniającym skórę). 
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Opis kosmetyków z linii Kianty „Like Botulinum”  

 

VITA-VITE CREAM 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowy krem przeciwzmarszczkowy dla skór pragnących pełnego efektu odmłodzenia . Rezultaty kuracji 

widoczne są po 30 dniach stosowania. 

Krem zalecany jest również do stosowania przez osoby, które wykonują zabiegi likwidacji zmarszczek toksyną 

botulinową. 

Skład: 

 Argirelina 

 Ekstrakt z pestek winogron 

 Ekstrakt z soi 

 Witamina E 

 Witamina C 

 Ceramidy 

 Masło Shea 

Zastosowanie:  Krem należy stosować rano i wieczorem. Aby zwiększyć intensywność działania 

należy przed aplikacja kremu zastosować Serum Vite. 

Pojemność: Detal: 50 ml szklane opakowanie o kolorze czerwonego wina  / Profesja: 200 ml tuba  
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SERUM VITE 

Esencja z silnie skoncentrowanymi składnikami przeciwstarzeniowymi, które współdziałając ze sobą 

znacznie wygładzają zmarszczki. Intensywna kuracja  daje efekty już po 30 dniach systematycznego 

stosowania. Produkt zalecany jest również do stosowania przez osoby, które poddały się zabiegom 

likwidacji zmarszczek  Botoxem (jako alternatywa pomiędzy dwoma sesjami -zazwyczaj 6 miesięcy). 

Serum podtrzyma efekt działania Botoxu. 

Skład: 

 Argirelina 

 Ekstrakt z pestek winogron  

 Matrixyl 

 Liftiline 

 Witamina E 

 Masło Shea 

Zastosowanie: Serum należy stosować rano i wieczorem.  Aby zwiększyć intensywność działania po 

aplikacji Serum należy zastosować krem Vita-Vite. 

Pojemność:  Detal: 50 ml  butelka z dozownikiem w kolorze czerwonego wina. 

 

 

EYE LIFT-OX 

Eye Lift-Ox  to ekskluzywny krem  przeciwzmarszczkowy na okolice oczu. 

Działanie: 

 Nawilżenie delikatnej skóry powiek 

 Aktywacja mikrocyrkulacji  

 Redukcja cieni pod oczami 

 Redukcja obrzęków w okolicach oczu 

 Funkcja like-Botox oraz wypełnienie zmarszczek 

 Ochrona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników 

…nowe doznanie dla okolic Twoich  oczu, z szybkim efektem działania. 

Skład: 

 Haloxyl 

 Argireline 

 Matrixyl 

 Lasilium 

Zastosowanie: Krem należy nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną okolicę oczu. 

Pojemność: Detal: 15 ml butelka z dozownikiem w kolorze czerwonego wina 
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Zestaw przeznaczony do zabiegu profesjonalnego 

KIANTY BOTULINUM LIKE 

Zabieg Kianty "Jak Botulinum"  na zmarszczki mimiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecany dla skóry suchej,  zwiotczałej , dojrzałej, skłonnej do powstawania zmarszczek, szczególnie 

mimicznych. KIANTY BOTULINUM LIKE – to nowoczesna technika wykorzystująca, aż dwa rodzaje masek: 

kolagenową z Mioxinolem® i algowo-winogronową, po to by zdecydowanie zoptymalizować 

przeciwzmarszczkowy i ujędrniający efekt. Cała linia Kianty Botox bazuje na wyjątkowej recepturze wielu 

składników działających wielokierunkowo: 

 Myoxinol® - ekstrakt z kwiatu hibiskusa . Blokuje on mechaniczne czynniki odpowiedzialne z pojawianie się 

zmarszczek mimicznych. 

 Kolagen – czysty biologicznie. Posiada właściwości nawilżające. Pozostawia skórę wygładzoną i 

odmłodzoną. 

 Argirelina – tzw. „pseudobotulina”. To hexapeptyd działający na podobnej zasadzie, jak toksyna 

botulinowa. Przeciwdziała powstawaniu zmarszczek mimicznych: „kurze łapki”, „lwie zmarszczki”, 

„zmarszczki palacza”. 

 Matrixyl® - peptyd, który stymuluje syntezę kolagenu oraz GAG. Dzięki temu zmarszczki ulegają spłyceniu. 

Skóra staje się sprężysta, gładka i odnowiona. 

 Liftiline® - to specjalna kompozycja wysokocząsteczkowych pszenicznych protein, które zapewniają efekt 

napinania i wygładzenia skóry. 

Jest to niezwykle skuteczna metoda liftingująca. Skóra po zabiegu staje się doskonale sprężysta , a zmarszczki 

mimiczne zdecydowanie rozluźnione. 

 

Profesjonalny zestaw przeznaczony do wykonania  5 zabiegów zawiera: 

 Lift-Ox Serum – intensywne serum aktywujące maskę 

 Lift-Ox Mask – maska z czystym kolagenem i Myoxinolem™ 

 Bacco e Venere – maska alginatowa intensywnie odmładzająca  

 Serum Vite – aktywne serum przeciwzmarszczkowe z argireliną i polifenolami 
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Maska złożona z płatów  czystego kolagenu 

 

 

Skład: 

 Myoxinol 
™ 

(prowadzi do łagodnego unieruchomienia 

mięśni twarzy, ale nie wywołuje paraliżu i zachowuje 

całkowitą ekspresję twarzy. 

 Kolagen (nawilża skórę). 

  

 

 

Myoxinol ™ - ekstrakt wydobywany z kwiatu hibiskusa 

 

Z pręcika hibiskusa wydobywa się oligopeptydy, aktywne składniki blokujące 

mechaniczne czynniki odpowiedzialne za pojawianie się zmarszczek mimicznych. 

Ekstrakt ten jest dodatkowo wzbogacony w antyoksydanty, które chronią skórę przed 

zbyt wczesnym procesem starzenia się. 

 

Lift-Ox mask pozostawia skórę widocznie wygładzoną, oddziałuje na dwóch poziomach jednocześnie:  

 Myoxinol™  znacznie wygładza zmarszczki mimiczne, działając  w podobny sposób jak Botox, ale bez 

inwazyjnych procedur. Zmarszczki mimiczne zostają  zminimalizowane, a skóra twarzy napięta.  

 Czysty biologicznie kolagen posiada dodatkowo właściwości nawilżające, ponieważ ma zdolność do 

zatrzymywania wody w organizmie. Pozostawia skórę wygładzoną.  Ponad to jest doskonałym 

środkiem transportującym aktywne składniki w głąb skóry. 

Zastosowanie: Każdy kawałek tej maski należy zaaplikować w miejsca pojawiających się zmarszczek, a 

następnie nasączyć (po gładkiej stronie) aktywującym płynem Lift-Ox Serum. 

Prezentacja produktu: 5 płatów przygotowanych na poszczególne zmarszczki, każdy szczelnie zamknięty 

 w  pojedynczym opakowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I F T - O X  M A S K  
                                 Botox –like  collagen Mask  
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Serum liftingujące - aktywator 

Intensywne serum napinające, aktywujące płat kolagenowy i jednocześnie 

zwiększające penetrację Myoxinolu ™. 

Skład: 

 Argirelina 

 Liftiline: To specjalna kombinacja wysokocząsteczkowych  

               pszenicznych protein, które posiadają niesamowite właściwości  

               napinające.   

 Tenzyna: wyciąg białka z pszenicy, posiada również napinające 

               właściwości, redukuje głębokość i długość zmarszczek. 

 Tinocare ™ GL: naturalnego pochodzenia biopolimer, nawilżający, 

poprawiający wygląd cery, dający uczucie komfortu. 

Zastosowanie: Poszczególne płaty maski kolagenowej należy namoczyć 

aktywnym serum. 

Prezentacja produktu: ampułki 5 x 10 ml 

 

 

 

Maska intensywnie odmładzająca 

Maseczka przeciwzmarszczkowa z linii Kianty. 

Skład: 

 Ziemia okrzemkowa (Diatomaceous Earth), która powstaje  z                

pancerzyków obumarłych jednokomórkowych mikroalg (okrzemek). 

Dostarcza krzemu o wysokim stopniu przyswajalności, który przeciwdziała 

wiotczeniu skóry, przyspiesza proces gojenia, zmniejsza przepuszczalność 

naczyń krwionośnych. W połączeniu z wodą daje reakcję cieplną, dzięki temu 

pod maską wytwarza się odpowiedni mikroklimat, zwiększający 

przenikalność pozostałych aktywnych składników. 

 Alginat (działanie nawilżające i ochronne). 

 Polifenole z winogron (działanie przeciwzmarszczkowe). 

 Oligoelementy (działanie naprawcze, uelastyczniające,                    

wygładzające drobne zmarszczki, rozświetlające). 

Zastosowanie: Wymieszaj zawartość saszetki z odpowiednią ilością wody. Mieszaj energicznie do 

momentu uzyskania jednolitej masy. Nałóż maskę na twarz i szyję, pozostaw na 15-20  min. Ściągnij maskę. 

Prezentacja produktu: saszetki 5 x 30 g   

  

 

L I F T - O X  S E R U M  
                    Botox-like  activating Lotion  

B A C C O  E  V E N E R E  
       firming and anti-ageing Mask with alginates 
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Serum o działaniu przeciwzmarszczkowym z argireliną i polifenolami 

Skład: 

 Argirelina 

 Ekstrakt z pestek winogron 

 Matrixyl 

 Liftiline 

 Witamina E 

 Masło Shea 

 

 

Zastosowanie: Serum należy wmasować w  skórę twarzy, szyi i dekoltu.  

Prezentacja produktu: tubka 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E R U M  V I T E  
      Botox-like  and anti-ageing Serum  
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BOTULINUM EFFECT DOUBLE MASK LIFT-OX TREATMENT 

ZABIEG “JAK BOTULINUM” 

Z PODWÓJNĄ MASKĄ NA ZMARSZCZKI MIMICZNE 
 

Zabieg intensywnie odmładzający, napinający skórę pozbawioną sprężystości, zmniejszający zmarszczki 

(również mimiczne). Efekty kuracji  widoczne są już po pierwszym zabiegu i mogą utrzymywać się przez wiele 

miesięcy. 

1. 

 

Usuń makijaż używając  mleczka Nettare d’Uva  

 

 

 

2. 

 

Oczyść skórę orzeźwiającym lotionem Pioggia di Vigna. 

 

 

 

3. 

 

Wykonaj peeling stosując Frappe di Vite. Teraz  skóra jest idealnie oczyszczona i 

przygotowana do nałożenia podwójnej maski.     
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4. 

 

Lift-Ox Mask jest zapakowana osobno.   Każdy kawałek tej maski jest specjalnie 

zaprojektowany i należy go  zaaplikować w przypisane mu miejsce na twarzy pacjenta. 

Każdy „skrawek” musi zostać nasączony po gładkiej stronie aktywującym płynem Lift-

Ox-Serum. Pomoże to przeniknąć aktywnym substancjom.  

 

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać najlepszy efekt należy zostawić „skrawki” maski na parę minut 

przed nałożeniem Bacco e Venere. 

Zaleca się aplikację maski rozpoczynając od czoła. 

 

 

 

 

 

Wskazówka:  Alternatywnie trzy „skrawki” przeznaczone do ułożenia na czole, można umiejscowić na szyi lub 

jeśli ktoś ma małą twarz nadmiar maski można powycinać i ułożyć na szyi.  

 

Maskę należy ułożyć w ten sposób jak pokazano na zdjęciu. 

Uwaga! 

* Numerki nie są narysowane na „skrawkach”, jest to tylko zdjęcie ułatwiające 

prawidłową aplikację.  

 

* Całkowicie normalne jest jeśli pacjent w miejscach, gdzie założona została 

maska poczuje lekkie ciepło. Jest to wynikiem działania substancji aktywnych. 
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5. 

 

Na  Lift-Ox Mask nakładamy ujędrniającą maskę algową Bacco e Venere. Maska ta ma za 

zadanie zintensyfikować proces wchłaniania aktywnych substancji. Do miseczki dodaj 

całą zawartość maski algowej i wodę. Mieszaj energicznie do uzyskania jednolitej masy. 

Nałóż  miksturę delikatnie na twarz i szyję, starając się nie naruszać kawałków 

poprzedniej maski. Pozostaw maskę na 15-20 minut.  

 

6. 

 

Po odpowiednim czasie  ściągnij maskę zaczynając od szyi.    

 

 

 

7. 

Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą kremu do masażu Vitalising Massage Cream z linii Anti Stress. 

 

8. 

 

Nałóż krem pod oczy Eye Lift –Ox. 

 

 

 

 

9. 

 

 

Zakończ zabieg delikatną aplikacją  Serum Vite. 

 

 Czas trwania zabiegu: 60 – 90 min. 
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Materiały reklamowe 

❶ Zestaw próbek Kianty: Serum Vite 5ml + Cream Vita Vite 5 ml 

❷ Zestaw próbek Kianty: Serum Vite 5 ml + Eye Lift -  Ox 2,5 ml 

 

 

 

 

 

 

 

❸ Próbka Kianty Vita Vite Cream 5 ml                                        ❹ Próbka Kianty Serum Vite 5 ml 

             

 

 

 

 

 

 

❺ Próbka Kianty Eye Lift -  Ox                                                        ❻ Ekspozytor nastolikowy Kianty Botox 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

+ Zestaw testerów: (tester Kianty Vita 

Vite Cream 50 ml + tester Serum Vite 

50 ml + tester Kianty Eye Lift -  Ox) 

                                                                                                                      

                                                                                                                             

 


